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تغییرا مفهوم درد را بین نیمه دوم قر بیستم تا به اماروز ماورد
وارسی و ت لیا قرار دهد.
تغییر مفهوم درد طیّ زمان – نظرگاه زیستی روانی اجتماعی

تغییرا ایجاد باده در مفهاوم درد نموناهای اسات از تغییار
مفهوم بیماری زیّ زما  .تالشهای نخستین انساا بارای تبیاین
3
درد بهبد از دوالیسم دکار  ]3[ 2متأثر بود .نظریه دکارتی درد
که بر فرض راب ه یکبهیک بین میزا آسیب و تجربه درد اساتوار
بود ،سالها بر پژوهش و درما درد حاکم بود .بر پایه این نظریاه،
هرچه بد آسیب بیکتر بابد ،بد درد بیمار بیکتر است و در
غیا آسیبدیدگی ،دردی ومود نخواهد دابت .اگرچه این فارض
با تجربه انسا از درد حاد من بق است ،اما قاادر باه تبیاین هماه
دردها ازممله درد مزمن نیست.

تصویر  .1زدن کلید و روشن شدن المپ قیاسی است از رابطه یکبهیک بین میزان
آسیب و شدت درد

تغییر مفهوم درد طیّ زمان -نظرگاه فلسفی

تصویر  1حاوی چند پیام مهم اسات ازالعاا فقاط در یاک
مهت حرکت میکنند ،هیچچیز نمیتواند م رک دردآور را تعدیا
کند ،م رکهای ضعیف نمیتوانند درد به ومود آورناد و م ارک-
های بدید همواره درد باه وماود مایآورناد؛ بخصای کاه درد را
تجربه میکند حتماً دارای آسایب باافتی اسات و تنهاا راه از باین
برد درد ،حذف آسیب بافتی یا نابهنجاری است (المپ تنها پاس
از ق کلید ،خاموبی میبود).
فرض اصلی مُدل دکارتی درد ومود راب های یکباهیاک باین
باااد آسااایب و باااد درد باااود؛ برمبناااای ایااان فااارض،
آسیبدیدگیهای خفیف باید دردهای خفیف و آسیبدیدگیهاای
بدید باید دردهای بدید به ومود آورند .پژوهشها از ایان فارض
حمایت نکردند بلکه نکا دادند کاه راب ا باین میازا آسایب و
بد درد بسیار متغیّار اسات و در اناوا دردهاا (حااد ،مازمن و
سرزانی) ،این راب ه در بهترین حالت در حد متوسّط است .عاالوه
براین ،نکا داده بد که کاهش قابا تومّه در بد درد بیمار باه
ازسرگیری زندگی عادی توسط او منجر نمیبود؛ پی یری یکساله
نتایج درمانی  111بیمار که با استفاده از روشهاای مختلاف و باا
هاادف کاااهش در بااد درد درمااا بااده بودنااد نکااا داد کااه
میان ین بد درد بیمارا در پایا دوره پی یری بهزور معناداری
در مقایسه با برو درما کاهش یافته بود (کاهش بد درد از 1
به  1در مقیاسی  11درمهای) اما میزا کاهش در خُلق ،رفتار درد
و سایر مُتغیّرهای روا بناختی بسایار کمتار از مقادار کااهش در

مفهوم درد زیّ زما تغییر کرده است؛ در دورا باساتا  ،درد
به عنوا مجازاتی از سوی خدایا تلقی میباد و درماا آ داد
قربانی برای خکنودی خدایا و استفاده از روشهای مادو و منبا
بود .در گام بعدی ،درد بهعنوا مُکمّا نیروی زندگی پندابته بد.
مدارک تاریخی مربوط به  5قر قبا از میالد نکا میدهناد کاه
در آ زما  ،درد حاد بهعنوا بخاش امتناا ناپاذیری از زنادگی
انسا پذیرفته بده بود .در قرو وس ی ،مواما مسای ی درد را
بهعنوا ارزبی مذهبی تلقّی میکردند و به آ بهعنوا نکاانی از
پادابی که قرار است در بهکت دریافت کنناد ،ماین ریساتند .در
قر های  15تا  11میالدی درد به عنوا عااملی کاه انساا را باه
تبعیت از عقا وادار میکند و کفّارهای است که برای گناها خود
میپردازد ،پذیرفته بد .در قرو  11و  19و اوایا قر بیستم درد
بهعنوا عاملی تلقی میبد که قادر است سستیها را از بین ببارد
و نیروهای نهفته بد را به حرکت درآورد .عالوه باراین ،درد بارای
ربد سالمت و بهدابت انسا ضروری تلقی میبد [.]2
امروز دیدگاه مامعه نسبت به درد کامالً تغییر کرده است؛ درد
حاد در بقاء ارگانیسم زنده (انسا و حیوا ) نقش با اهمیتای ایفاا
میکند امّا همین درد پس از مزمن بد بهندر برای فارد نفعای
در پی دارد .به همین دلیا ،تالشهای انساا باهساوی کنتارل و
مدیریت درد مزمن مهت یافته اسات .ایان نوباته مایکوباد تاا
 1اولیور وندل هولمز ( )Oliver Wendell Holmes, Srپزبک و باعر آمریکایی
( ) 1189-1191او در دانککده پزبکی دانک اه هاروارد به ت صیا پزبکی
پرداخت و بعد در هما دانک اه استاد بد.

2

Cartesian
3 Descartes theory of pain
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مقدمه
آنچه در این دنیا اهمّیت دارد این نیست که کجا هستیم ،بلکه
این است که به کدام سمت و سوی ،حرکت میکنیم( .اولیور وندل
هولمز.)1
معنا و مفهوم بسیاری از کلماا ازمملاه بیمااری زای زماا
تغییر کرده است .همانند سایر مفاهیم ،مفهوم بیمااری متکاکا از
یک سلسله افکار مرتبط باهم است که باا یکادی ر دارای راب اهای
علّی هستند .بارای هار مفهاومی مایتاوا بابکهای از افکاار یاا
بازنمودهای ذهنی مرتبط باهم پیدا کرد که رویهم مفهاوم "واژه"
را در ذهن میسازند .مفهوم واژهها ،با گسترش دانش انسا و نیاز
گذبت زما  ،تغییر میکنند []1
تغییرا ایجاد بده در مفهوم بیماری ممکن است اندک بابد
یا بنیادی و گسترده؛ فرآیند تغییر در مفهوم بیماریها ممکن است
در کوتاه مدّ روی دهد یا سالها به زول انجامد .ازآنجاکه مفاهیم
صرفاً مجموعهای از باورها نیستند بلکه سازههایی ذهنی باا رواباط
پیچیده به بمار میآیند ،تغییر یاک مفهاوم صارفاً نمایتواناد باه
معنای تغییر یک نظر یا تغییر یک باور بابد .برای ان باق با مفهوم
مدید ،این روابط و سازوکارها هم باید دگرگو بوند .برای آگاهی
بیکتر ن اه کنید به [ ]1که تغییر تدریجی مفاهیم را زیّ مراحا 9
گانهای نکا داده است.

محمد علی ارغریمقدم

تغییر مفهوم درد طیِّ زمان

بد درد بود؛ این در حالی بود که ناتوانی مرتبط باا درد کااهش
قابا تومهی یافته باود [ .]1ایان یافتاه (و بسایاری از یافتاههاای
مکابه) باوری را که پس از کاهش بد درد ،بیمار میتواند کاار و
فعّالیّت های معمول خاود را از سار گیارد ،باه چالکای مادی فارا
میخواند.
مُدل دکارتی درد از تبیاین ایان واقعیات کاه چارا فاردی باا
آسیبدیدگی معین و ثابت ،گاه درد خود را خفیفتر و گاه بدیدتر
گزارش میکند ،ناتوا بود .مُدل دکارتی درد نمیتوانسات توضای
دهد که چرا درد حاد در تعداد معدودی از افراد و نه همه آ هاایی
که چناین دردی را تجرباه مایکنناد ،درد باه درد مازمن تبادیا
1
میبود .عالوه براین ،این نظریه در تبیین دردهاای عواو خیاالی
(احساس درد در عوو ق بده) ،ادراک درد به هن امیکه آسیب
مکخص و معینی ومود ندارد یا در مواردی که آسیبدیدگی اولیه
بهبود یافته است اما بیمار همچنا به گزاش درد اداماه مایدهاد،
ناموفق بود .سرانجام آ که مدل دکارتی درد نمیتوانسات توضای
دهد که چرا با گذبت زما و حتی پس از درما و بر زرف باده
علت اولیه درد ،بیمار افزایکی تدریجی را در بد درد تجربه می-
کند.
در تالش بارای تبیاین پرساشهاایی کاه مُادل دکاارتی درد
نمیتوانست به آ ها پاسخ گوید ،از دیدگاههای روا بناختی کمک
گرفته میبد؛ برای نمونه ،برای تبیین دردهایی که یاا یافتاههاای
مسمی مکخصی برای آ ها ومود ندابت یا یافتههای مسامی باا
2
بد و ویژگیهای آ دردها تناسبی ندابت ،مُادل درد روا زاد
[ ]5م رح بد .این مُدل میکوبید تا دردهاایی مانناد درد عواو
خیالی یا گزارش درد پس از بهباودی آسایبدیادگی اولیاه را کاه
مُدل زیست-زبی درد از تبیاین آ هاا نااتوا باود ،باا توساا باه
فرآیندهای ناخودآگاه و تصویرهای نخستین بیمار از رواباط بای ی
اولیهاش تبیین کند.
بخصیت مستعد درد 3برای تبیین اینکه چرا برخای از افاراد
در برابر درد مزمن مستعدتر از دی را هستند و در آ ها درد حااد
به درد مزمن تبدیا میگردد توسط بلومر 1و هیلبرو  ]6[ 5م ارح
بد .در هر دو مُدلِ اختالل درد روا زاد و بخصایت مساتعد درد،
علا روا بناختی ایجادکننده یا اساتمراردهنده درد مایتوانسات
عواما ناخودآگاه همراه با آسیببناسی روانای ،6مکاکال عمیاق
بخصیتی ،بخصیت غیر ان بااقی و ان یازه بارای دساتیاابی باه
اهداف بخصی بابند که ممکن است فرد نسبت به آ هاا آگااهی
دابته بابد یا ندابته باباد .پاژوهشهاای انجاام باده نتوانسات
حمایتهای تجربی الزم را برای مُادلهاای اخاتالل درد روا زاد و
بخصاایت مسااتعد درد فااراهم آورد [ .]1 ،1نق ااه نهااایی ناکااامی
مُدلهای مذکور در تبیین درد را میتاوا در چهاارمین ویراسات

نظریه کنترل دروازهای درد

به دنبال ناکامیهای پایدرپای مُادل دکاارتی در تبیاین درد،
م اارحبااد نظریااه کنتاارل دروازهای درد ]11 ،18[ 9در مفهااوم
انسااا از درد تغییاارا ب ا رفی بااه ومااود آورد .نظریااه کنتاارل
18
دروازهای درد اگرچه از ل اظ تمرکز ،نظریاهای نوروفیزیولوژیاک
است اما نقش راههای عصبی پایینرو و باالرو در نظام عصبی را باه
هن ام انتقال درد مورد تأکید قرار میدهد و چارچوبی را برای فهم
روابط پیچیده بین درد ،پریکانی حاصا از درد و رفتار درد فاراهم
میآورد .در ایان نظریاه ،دروازهای در نخاا فارض مایباود کاه
میتواند ت ات تاأثیر م ارکهاای قکاری (مانناد تومّاه ،تارس،
اض را  ،فامعه آمیزی ،خوب الی ،آرامش ،)... ،بااز و بساته باود.
درو دادهااای 11حاااوی پیااامهااای آساایبدیاادگی کااه از اعصااا
پیرامونی 12برمیخیزند (برای نمونه ،سوزش حاصا از بریادگی یاا
سوخت ی) برای رسید باه مغاز و ادراک باد بایاد از دروازهای
ب ذرند که توسط م رکهای برخاسته از قکر مغز میتواناد بااز و
بسته بود؛ مثالً تومّه ،ترس ،غم و اندوه باعث باز بد بیکتر ایان
دروازه و خوب الی ،ان راف تومّه و آرامش و مانناد ایانهاا باعاث
بسته بد بیکتر این دروازه میبوند .این نظریه تبیینای اسات از
اینکه چرا در فردی مفروض ،درد نابی از یک آسیبدیدگی معاین
و ثابت ،هن امیکه وی دارای هیجا های منفی مثا ترس و غام و
اندوه است ،بدیدتر از ماواقعی احسااس مایگاردد کاه وی دارای
هیجا های مثبتی مانند خوب الی یا آرامش است.
نظریه کنترل دروازهای درد باه دلیاا مکاکال فیزیولوژیاک
امتنا ناپذیری که از آ برخوردار است از هما ابتدا مورد انتقااد
قرار گرفت [ ]12و نظریه ماتریس عصابی توساط ملازک [ ]13در
سال  1999در واکنش به همین م دودیتها م رح بد .نقکی که
نظریه کنترل دروازهای درد در تغییر مفهوم انسا از درد ایفا کارد
غیرقابا انکار است .این نظریه توانسات پدیاده تعادیا درد را کاه
ت ت تأثیر عواما روا بناختی روی میدهند [ ]11بارای اوّل باار
تبیین کناد .ایان نظریاه همچناین توانسات سارآغازی باباد بار
مکارکت قابا تومّه روا بناسا در تبیاین پدیاده درد .تصاویر 2
نمودار نظریه کنترل دروازهای درد را نکا میدهد.

1
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Phantom limb pain
Psychogenic pain
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4 Blumer
5 Heilbronn
6 Psychopathology
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«دی .اس .ام ]9[ 1».دید که در آ اختالل درد روا زاد به اختالل
درد 1تغییر نام یافته است.
تا اینجا میبینیم که پژوهشهای انجام بده در حوزه درد یا بر
نقش عواما مسمی (تبیین درد بر مبنای نابهنجاریهای مکانیکی
و ساختاری) تأکید دابتند یا بر نقش عواما روا بناختی (تبیاین
درد با استفاده از فرایندهای ناخودآگاه).

دوفصلنامب علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،51شماره  ،2پیاپی  ،21پاییز و زمستان  ،5131رص.561-522 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 13, No. 2, Serial 25, Autumn & Winter 2015-2016, pp.: 165-172.

نظریه ماتریس عصبی درد

ملزک [ ]13در پاسخ به م دودیتهاای «مای .سای .تای،1».
ضمن گسترش نظریه کنتارل دروازهای درد پیونادهایی باین آ و
نظریه استرس سیلیه ]15[ 2برقرار کرد .وی نظریه خاود را نظریاه
ماتریس عصبی نامید .این نظریه ،ضمن ترکیب دو دیادگاه «مای.
سی .تای ».و نظریاه اساترس سایلیه ،راه مدیادی را بارای فهام
مکانیسمهای دخیا در درد گکود و درد را بهعنوا تجرب ادراکای
پیچیدهای که عواماا مسامی و روا باناختی در آ نقاشهاای
قازعی ایفا میکنند و تمام قلمروهای زنادگی فارد را ت ات تاأثیر
قرار میدهد ،پذیرفت.

تصویر .2نظریه کنترل دروازهای درد

در چارچو نظریه ماتریس عصبی ،ملزک [ ]13فرضیههایی را
درباره درد م رح میکند .وی براین بااور اسات کاه درد تجرباهای
چندومهی( 3حسی ،روا باناختی و ارزیاابیکنناده) اسات کاه از
ال وهااای اختصاصاای تکانااههااای عصاابی (کااه از باابکه عصاابی
گستردهای که در سراسر بد ومود دارد و ماتریس عصابی خاا
هر انسانی را به ومود میآورد) ،نابی میبود .ماتریس عصبی هار
انسا تا حدّ زیادی توسط عواما ارثی (ژنتیک) تعیین میبود ،اما
تجربیا حسی و یادگیری مایتوانناد در آ تغییراتای باه وماود
آورند .ویژگی مهم دی ر نظریه ماتریس عصبی ،فرض ایان موضاو
مهم است که تکانههای عصبی برخاسته از درو دادهای حسای یاا
مرکزی ،مستقا از هرگونه ت ریک پیرامونی ،میتوانناد باه وماود
آیند .این بخش از نظریه ماتریس عصبی تبیینی قابا قباول بارای
دردهاای عوااو خیااالی یااا دردهااایی کااه حتاای پااس از بهبااودی
آسیبدیدگی اولیه استمرار مییابند ،فراهم میآورد.
به دنبال آسیبدیدگی ارگانیسم ،تغییرا و نابهنجاریهایی در
تنظیم تعادل حیاتی به ومود میآیند .این ان راف از حالت زبیعی
بد  ،فکارآور است و فرآیند پیچیدهای از مکانیسامهاای ناورونی،
هورمونی و رفتاری را که بهمنظاور اعااده تعاادل حیااتی زراحای
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بدهاند [ ،]13به راه میاندازد .ملزک این فرض را م رح مایکناد
که استرسهای زوالنی و تالش مستمر ارگانیسم برای اعاده تعادل
حیاتی میتواند باعث سرکو سیستم ایمنی و فعّال بد سیستم
لیمبیک 1که در فرآیندهای مرتبط با هیجا  ،ان یازش و باناخت،
نقشهای مهمی ایفا میکنند ،گاردد .سایلیه باراین بااور باود کاه
فعالسازی درازمد سیستم تنظیم استرس میتواناد باه آماادگی
برای بروز اناوا دردهاای مازمن مانناد فیبرومیاالژی ،5اخاتالال
مرتبط با ضربا تجمعی و اخاتالال مارتبط باا آسایب وارده باه
گرد درنتیجه تصادف اتومبیا (ویپلش )6منجر گردد.
بر اساس نظریه ملزک [ ،]13ماتریس عصبی یکتای باد هار
انسا نخستین تعیینکنندۀ تجربه درد و نیز مبنایی بارای تبیاین
تفاو های بینفردی مکاهده بده در تجربه درد است .هما گوناه
که در  GCTم رح بود ،در نظریه ماتریس عصبی نیز فرآینادهای
1
حسی و ارزیابیکنناده 1و نیاز فعالیات سیساتم افیاونی درو زاد
نقشهای تعدیاکننده مهمی را در ادراک و تجرباه درد بار عهاده
دارند.
اثاارا تجمعاای فکااارهای قبلاای یااا فکااارهای هاامزمااا بااا
آسیبدیدگی میتوانند تبیینکنندۀ س وح مختلاف درد و نااتوانی
به میزا معینی از آسایبدیادگی باباند .در ایان راب اه ،نظریاه
ماااتریس عصاابی ،تاریخچااه یااادگیریهااای قبلاای بیمااارا را در
بکادهی به ماتریس عصبی از زریق تأثیرگاذاری بار فرآینادهای
تفسیری 9و ال وهای پاسخ فیزیولوژیک و رفتاری مورد تأکیاد قارار
میدهد .بروز فکارزایی مدید ،میتواند تالشهای قبلی برای اعاده
تعادل حیاتی را تقویت کرده و بهموازا تالش بد بارای برگکات
به حالت "بههنجار" ،فروپابی نسوج را تسری کند.
به یک معنا ،نظریه ماتریس عصبی ال وی آسیب پاذیری ارثای
نسبت به استرس 18را میپذیرد که در آ عواماا آماادهسااز 11باا
استرسهای حاد تعاما میکنند [ .]16 ،13پس از تبدیا درد حاد
به درد مزمن ،درد مزمن خود در نقش یک فکارزا عما مایکناد؛
به موازا تالش بد برای بازگکت به حالت تعادل حیاتی ،درد باه
تهدیدی مستمر تبدیا میگردد و برای بد فکارهای زیادی ایجاد
میکند .ترس ،ن رانی از آیناده و معناای ت ریکاا دردنااک ،باه
میزا فکاری که فرد با آ دستبهگریبا است ،اضافه مایباود و
درنتیجه فاصله ارگانیسام از حاد م لاو تعاادل حیااتی افازایش
مییابد .هما گونه که میبینیم نظریه مااتریس عصابی در تبیاین
درد بر ارتباط متقابا فرآینادهای مسامی و روا باناختی تأکیاد
میکند.

محمد علی ارغریمقدم

تغییر مفهوم درد طیِّ زمان

شکلپذیری عصبی( 5نوروپالستیسیتی)

در سالهای اخیر ،نتایج م العاتی که با اساتفاده از روشهاای
تصویربرداری مغز 2بیمارا مبتالبه درد مازمن انجاام باده اسات،
مفهوم درد را نزد انسا بیکاتر تغییار داده اسات؛ ایان م العاا
توانسته اند برای این پرسش که چرا پس از بهبودی آسایبدیادگی
اولیه بیمارا هنوز به گزارش تجربه درد ادامه میدهند ،پاسخهایی
را فراهم آوردند .دونالد هب ]11[ 3روا بناس مکهور کانادایی در
کتا اثرگذار خود بهنام "سازما بندی رفتار" ،ضمن م رح کرد
اینکه دست اه عصبی از زریق تقویت ارتباطهای نرونی فعال بده،
ازالعااا را رمزگرداناای ماایکنااد ،نظریااهای ارائااه داد و آ را
بکاپذیری عصبی (توانایی نظام عصبی برای ایجاد تغییر در خاود
و در عملکردهایش) نامید.
توانایی مغز برای تجدید ساختار خود ،بسیار مالب تومّه است
و نمونهای از آ را میتوا در افراد نابینا که معموالً از توانایی تمیز
حسی بهتری نسبت به افراد سالم برخوردارند ،دیاد .وقتای مغاز از
م رکهای برخاسته از یکی از حواس م روم بد ،این نقاص را باا
افزایش توانمندیهای خود در حواس سالم مبارا مایکناد .ایان
تغییاارا در ساا نااورونی بااهصااور تغییاارا ساااختمانی در
دندریتها (تغییر در س دندریت ،باخهدار بد آ ها ،تعاداد و
تراکم سیناپسها) ،تغییر در انتقالدهندههای عصبی و نیاز رباد
سلولهای عصبی (نورو ها) مکاهده میبود.
بکاپذیری عصبی یا تغییر در ال وی م رک-پاسخ کاه زای
زما روی میدهد در فهم دقیقتر این موضو که چرا درد تنها در
درصد کوچکی (بین  5تا  1درصد) از افرادی که درد حاد را تجربه
میکنند به درد مزمن تبدیا میبود ،کماککنناده اسات .ایان را
میدانیم که مغز افراد بزرگسال با تومّاه باه اقتواائا و انتظاار
م ی ی تغییر میکند [ .]19 ،11با تومّه به اینکاه مااههاا و گااه
سالها از برو درد مزمن گذبته است این پرسش م ارح اسات
که آیا تجربه مساتمر و درازماد درد منجار باه ایجااد تغییارا
ساختاری و عملکردی در نظام عصابی مایباود پاساخ باه ایان
پرسش مثبت است.
هما گونه که در تصویر  2دیده میبود ،زیّ دوره مزمن بد
درد 1تغییراتی در س وح عملکردی ،بیمیایی و ساختاری سیساتم
عصبی روی میدهند .این تغییرا هم در س اعصاا پیراماونی
(گیرندهها ،تجدید ساختار کاناهاای یاونی و تغییارا مارتبط باا
انتقاالدهنادههاای عصابی) ،هام در سا قکار مغاز (تغییاارا
عملکردی مرتبط با بخشهای گوناگو قکر مغز) و زنا نخااعی
(حساس سازی و عدم وقفه) و هم در تعاما فعّال تمام این س وح
با سیستم ایمنی و کنشهای بناختی عالیه قکری 5روی میدهند
[ .]21 ،28به تصویر  3تومّه کنید.
نتایج م العا بسیاری که با حیوا ها انجام بده اسات نکاا

تصویر  .3سطوح مختلف شکلپذیری عصبی را طیّ فرآیند مزمن شدن درد نشان
میدهد .این تغییرات در تمام سطوح سلسله عصبی پیرامونی ،نخاعی و قشر مغز
روی میدهند.

با تومّه به آنچه گفته باد ،ایجااد تغییارا مغازی و نخااعی
(بکاپذیری عصبی) در اثر استمرار درد یکی از تبیینهای ممکان
برای گزارش درد در بسایاری از نکاان ا هاای درد مازمن (مانناد
فیبرومیالژی ،و کمردرد) و نیز در برای ی اسات کاه هایچ یافتاه
ارگانیکی که بتوا درد را بهحسا آ گذابت ومود ندارد ،فاراهم
میآورد .ملزک معتقد است تغییرا باه وماود آماده در سیساتم
عصبی مرکزی علّت ایجاد تغییر در ماتریس عصبی هر فرد است.
م العا انجام بده با انسا هاا نیاز از دیادگاه فاوق حمایات
میکند .توتچ 1و همکارا [ ]22در م العهای با اساتفاده از «ام .آر.
آی 1».نکا دادهاند که ت ریکا دردناکی که زای  1روز متاوالی،
هرروز به مدّ  28دقیقه به انسا های سالم ارائه باود منجار باه
تغییرا چکامگیار مااده خاکساتری در مناازقی از مغاز بااما
کرتکس سین ولیت میانی و کرتکس حسی-مسمی میگردد .ایان
تغییرا تا مدّ یکسال پس از پایا آزمایش پابرما میماناد .الزم
به ذکر است که چنین تغییرانی وابسته به ت ریک هساتند (یعنای
به دنبال توقف درو دادهاای دردنااک ،برگکات پذیرناد) .از ایان
م العه میتوا نتیجه گرفت که تغییرا مغازی هام درد درهاای
حاد و هم در دردهای مزمن نقش قابا تومهی را بازی میکنند.
ازآنچه گذبت میتوا نتیجه گرفت که باکاپاذیری عصابی
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میدهد که درو دادهای دردآور تکراری یا مساتمر مایتوانناد باه
ایجاد تغییرا ساختاری و عملکردی مغز منجر بده و ضمن ایجاد
تغییر در فرآیندهای ادراکی ،به مزمن بد درد کمک کنند [.]21
این تغییرا ساختاری و عملکردی ،بکاپذیری 6سیستم عصبی را
نکا میدهند؛ این بکاپذیری میتاواند تبیینی برای این پدیاده
بابد که چرا حتی هن امیکه علّت نخستین درد درما و بر زرف
بده است ،بیمار با گذبت زما افزایکی تادریجی در باد درد
(کااه بااهعنااوا حساساایت نااورونی پیرامااونی و مرکاازی بااناخته
میبود) را تجربه و گزارش می کند.
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حاصا درد مستمری است که بیماار مادّ هاا آ را تجرباه کارده
است .ازآنجاکه همبست ی بین کاهش ماده خاکستری و سابقه درد
ومود ندارد این احتمال م رح است که دستکم تا حادی ،چناین
تغییرا ریخت بناختی به علت درد مساتمر اسات .پرسکای کاه
میتوا م رح کرد این است که آیا به دنبال توقاف درو دادهاای
درد (باه دالیااا مختلاف ازمملااه درمااا مناساب) ایاان تغییاارا
ساختاری در مهت زبیعی بد حرکت میکنند
مکانیسمهای ایجاد کننده بکا پذیری عصبی درنتیجه تجرباه
زوالنی مدّ درد کدماند بکاپذیری عصبی دساتکام از دو راه
میتواند روی دهد یکی از زریق یادگیری غیر ارتبازی 1که در آ
پاسخهای ارگانیسم نسبت به یک م رک درنتیجه موامهه مکرر با
آ م رک تغییر میکناد .خاوگیری- 2کاه در آ پاساخ باه یاک
م رک بهتدریج کاهش مییابد -یکی از نموناههاای باکاپاذیری
عصبی نابی از یادگیری غیرارتبازی است .حساسیتزایی 3کاه در
آ زی زما پاسخ به یک م رک افزایش مییابد مثال دی اری از
1
یاادگیری غیرارتباازی اسات .حساسایتزایای گیرنادههاای درد
(نوسیسپتورهای) نخاعی به عنوا مکانیسام اصالی بارای فهام باه
ومود آمد درد مستمر به دنبال آسیب نخاعی م رح بدهاناد .در
این حالت ،قرار گرفتن مکرّر در معرض ت ریک مُور منجر به تغییر
ال وی مُ رّک-پاسخ گیرنادههاای درد (نوسیساپتورهای) نخااعی
میگردد.
دومین حالت بکاپذیری عصبی از زریق برقراری ارتباط بین
دستکم دو م رک صور میگیرد (برزی ساازی کالسایک 5یاا
پاولوفی 6یا برزیسازی ارتباازی .]23[ )1یاادگیری ارتباازی باه
کسب دانش گزارهای 1درباره راب بین یک مُ رّک با دستکم یک
مُ رّک دی ر ازالق میگردد .به مُ رّکی که بتواند بادو نیااز باه
باارایط خااا  ،پاسااخی پدیااد آورد ،مُ ارّک غیرباارزی 9گفتااه
میبود .همراه کرد یک مُ رّک غیربرزی زیستی (برای نموناه،
غذا) با یک مُ رّک برزی خنثی( 18برای نمونه ،صدای زنگ) باعث
میگردد تا مُ رّک برزی ،ویژگایهاای ان یزبای کساب کناد و
پاسخی ببیه به پاسخی که مُ رّک غیربرزی به ومود میآورد ،به
ومود آورد .به این پاسخهای مدید به مُ رّک برزی ،پاساخهاای
برزی 11گفته میبود .در بسیاری از پژوهشهاایی کاه در حاوزه
یادگیری ارتبازی انجام بدهاند و بر روی درد متمرکز بودهاناد درد
بهعنوا مُ رّک غیربرزی ن ریساته باده اسات کاه یاک پاساخ
دفاعی (که در بیکتر مواق ترس است) را برمیان یزد .در اینگوناه
آزمایشها ،ترس یک پاسخ غیربرزی تلقی میگردد .همراه کرد
1
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 12بکا پذیری عصبی وابسته به فعالیت به تغییرا
س عالئم آورا به زنا نخاعی و مغز وابسته هستند.
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11 Conditioned responses
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درد با یک مُ رّک برزی خنثی (بارای مثاال ،صادایی مکاخص)
منجر به آ میگردد که این مُ رّک خنثی هما پاساخ دفااعی را
به ومود آورد کاه اکناو باه ایان پاساخ دفااعی ،پاساخ بارزی
میگویند .این ارتباطهای مدید که در س وح مختلف مغاز برقارار
میبوند ،منجر به بکاپذیری عصبی میگردد.
در س بالینی ،کاربرد یافتههای مرتبط با بکاپذیری عصبی
امیدوارکنندهاند .نخستین دلیا -با آ که ممکن اسات عجیاب باه
نظر برسد -این است که بکاپذیری عصبی ،با تومّه به ماهیتی که
از آ برخوردار است ،تغییرپذیر است [ .]21این گفته باه آ معناا
است که در موامهه با درد ممکن است تغییرا عصبی روی دهند
امّا این تغییرا الزاماً برگکتناپذیر نیستند .هرچند ممکن است در
آسیبدیدگیهای بادید نظاام عصابی (مانناد آنچاه در ضاایعا
نخاعی دیده میبود) تغییرا ساختاری به ومود آیند که بهبد
در برابر تغییر مقاومت کنند ،خوببختانه بواهد مُ کمی مبنی بار
12
اینکه تغییرا نابی از بکا پذیری عصبی وابساته باه فعالیات
برگکتناپذیرند ،ومود نادارد .چناین تغییراتای نسابت باه تغییار
مقاومت چندانی از خود نکا نمیدهند.
ازآنجاکه تغییارا باه وماود آماده در مااده خاکساتری مغاز
بیمااارا درد مازمن پاایآمااد درو دادهااای دردآور هسااتند []25
بنابراین ،هن امیکه درد به ن و م لوبی درما باد ایان تغییارا
برگکتپذیرند .به ل اظ بالینی ،در تعداد زیادی از افارادی کاه باه
پوکی استخوا مفصا ل ن 13مبتال هستند بعد از تعویض مفصاا،
صرفنظر از اینکه دردبا چقدر بدید یا به چاه مادّ اساتمرار
دابته است ،درد از بین میرود .در افاراد دارای دردهاای نابای از
پوکی استخوا  ،تغییرا نابی از بکاپذیری عصبی باما کاهش
در حجم ماده خاکستری در برخی از ناواحی مغاز مکااهده باده
است؛ این تغییرا به دنبال عما مُوفقیتآمیز تعویض مفصا ل ن
و کاهش درد از بین میروند [ .]26چنین یافتهای نکا مایدهاد
که بکا پذیری عصبی پدیدهای وابسته به درد است نه اینکه درد
وابسته به بکا پذیری عصبی بابد .دلیا امیدوارکننده دی ار ایان
یافتهها روبنتر بد بیکتر نقش عواماا روا باناختی در ادراک
درد ،بکاپذیری عصبی و درما درد است.
در همااین راب ااه ،سااو 11و همکااارا [ ]21تعامااا درد را بااا
اخااتالال عااازفی در بااکاپااذیری عصاابی نکااا دادهانااد .ایاان
پژوهکاا را  51بیمااار مبتالبااه فیبرومیااالژی ( 29نفاار دارای
اختالال عازفی و  29نفر بدو اختالال عاازفی) را باا  29فارد
سالم با استفاده از «ام .آر .آی ».مقایساه کردناد .در ایان م العاه،
اختالال عازفی عباار بودناد از افساردگی ،اخاتالل دوق بای،
اختالل افساردگی مساتمر (دیاس تایمیاا) 15و اخاتالل اضا را
منتکر .مقایساه ایان ساه گاروه نکاا داد کاه تنهاا در بیماارا
فیبرومیااالژی دارای اخااتالال عااازفی کاااهش معنااادار ماااده

محمد علی ارغریمقدم

تغییر مفهوم درد طیِّ زمان

نتایج
مدیاادترین مفهااومسااازی انسااا از درد تلقاای آ بااهمنزلااه
پدیدهای است که در مغز بکا میگیرد تا به ارگانیسم کمک کند
تا بتواند با تهدیدهای واقعی یا ادراک بده از زریق تغییری که در
رفتارش به ومود میآورد ،موامه بود .ادراک درد نه تنها بهوسایله
تکانههای دریافت باده توساط گیرنادههاای درد در مغاز تعیاین
میبود بلکه مکانیسمهای پیچیادۀ (مسامی و روا باناختی) در
س وح مختلف نخااعی و قکاری مایتوانناد آ را تعادیا کنناد.
تغییرا ایجاد بده در مفهوم درد تغییارا با رفی را در عرصاه
درما درد به ومود آورده است کاه در نوباتهای در آیناده ماورد
ب ث و بررسی قرار خواهند گرفت.
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خاکستری 1در اینسوالی پیکین چاپ 2دیاده مایباد کاه دارای
همبست ی منفی با اض را بود .این یافته ،تعاما باین اخاتالال
روا بناختی با بکاپذیری عصبی را نکا میدهد.
بهزور خالصه ،هم به ل اظ نظری و هم باا اساتناد باه منااب
پژوهکی میتوا گفت که حاال هیجانی و ان یزبای ،یاادگیری،
مدارهای مغزی و نیز بکا پذیری عصبی به دنبال تجربه درازمد
درد در فهم درد مزمن دارای اهمیت هستند .در سایه این یافتهها
دی ر مایی برای ن رش قدیمی به درد کاه درد را یاا دارای منکاأ
مسمی یا روا بناختی میدانسات ،بااقی نمایماناد .فرآینادهای
بناختی و هیجانی که با راههاای مغازی و زناا نخااعی راب اه
نزدیکی دارند بهزور مستقیم بر واکنش (پاسخدهی) راههای مرتبط
با درد تأثیر مایگذارناد .ایان یکای از راههاایی اسات کاه عواماا
روا بناختی بر فرآیندهای بکاپذیری عصبی اثر گذابته و از این
زریق ،بهزور مستقیم بر تجربه درد ماثثر مایافتناد [ .]21نقاش
خُلق و فرآیندهای مرتبط با تفکر در ایجاد تغییر در باکاپاذیری
عصبی بواهد بیکتری را در حمایت از مداخال روا باناختی در
درما درد نه به عنوا راهی برای ان باق با درد بلکه بهعنوا یاک
گزینه مهم برای کاهش درد فراهم آورده است.
دستآوردهای درک ص ی از بکاپذیری عصابی نسابت باه
دست آوردهای انساا از مفهاوم قادیمی کاه درد را صارفاً حسای
همانند احساسهای دی اری مایپندابات کاه از زریاق راههاای
عصبی انتقال مییابند ،دارای مزیتهای بسیاری است .یافتههاا در
مورد پیچیدگیهای مومود در پردازش درد ازمملاه باکاپاذیری
عصبی نکا داده است کاه تجرباه درد ،کاا پااتوفیزیولوژی را در
برمیگیرد .معنای این سخن آ است که بهترین برآیند درما درد
هن امی روی میدهد که ارزیابی و درما درد عواما متعدد درگیر
در پردازش درد را باما گردد .برای نمونه ،درما کمردرد مستمر
به معنای تالش برای بناسایی اینکه کدامیاک سااختارهای کمار
ممکن است در درد مکارکت دابته بابند ،نیست بلکه یک درما
موفق باید همه عواما روا بناختی را که ممکن است در پاسخ به
سیستم عصبی و تقویت عالئم و نکانههای در حال ورود به سیستم
عصبی نقش دابته بابند را باما گردد .بنابراین ،برناماههاایی در
کنترل و درماا درد ماثثرتر هساتند کاه بار اساتفاده معقاول از
درما هایی استوار بابند که
تا آنجا که ممکن است در درو دادهای دردآوری که از اعصا
مُ ی ی منکأ میگیرند ،کاهش به ومود آورند.
از داروهایی که در درما درد به کار میروند و برای کارآمادی
آ ها بواهد تجربی ومود دارد ،استفاده کنند.
از رویکردهای روا بناختی و مسامی کاه تااکنو در ایجااد
تغییر در پردازش دردهای مرکازی و کااهش درد ماثثر باودهاناد،
استفاده کنند.
بدیهی است چنین رویکردی تنها در برنامههای چند تخصصی
درد 3به کار گرفته میبود .پژوهشهاای مارتبط باا باکاپاذیری

عصبی دیدگاه بهتری نسبت به مکانیسمهای زیربنایی درد به ومود
آورده است و به ما این فرصت را داده است که تعاماهای پیچیاده
بین ذهن و بد را بهتر درک کنیم .این پژوهشها پنجرههاایی رو
به آینده گکوده است که ممل ی امیدوارکننده به نظر میرسند.
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